
Sl. 100,3: Forstå, at Herren er Gud,
han har skabt os, og ham hører vi til,
vi er hans folk og de får, han vogter.

Præambel
Bibeltro, evangeliske kristne befinder sig ved begyndelsen af det 21. århundrede i en tid med 

historiske omvæltninger. I takt med, at den vestlige kultur er blevet stadigt mere efter-kristen, er 
den begyndt at redefinere, hvad det vil sige at være menneske. Tidsånden hverken værdsætter 
eller orienterer sig ud fra Guds gode ordning for det menneskelige liv. Mange benægter, at Gud 
har skabt mennesket til at ære ham, og at Guds gode vilje med os omfatter vores personlige og 
fysiske skabelse som mand og kvinde. Det er blevet almindeligt at tænke, at den menneskelige 
identitet som mand og kvinde ikke er en del af Guds gode plan, men snarere er noget, vi indi-
viduelt og autonomt kan vælge ud fra vores eget ønske. Vejen til fuld og varig glæde gennem 
Guds gode design for hans skabninger erstattes således af vejen for kortfattede alternativer, der 
før eller senere ødelægger menneskelivet og vanærer Gud.

Denne verdslige ånd i vores tid udgør en stor udfordring for den kristne kirke. Vil vor Herre 
Jesu Kristi kirke miste den bibelske overbevisning, klarhed og mod og blive opslugt af tidens 
tankegang? Eller vil Kirken holde fast ved livets ord, hente mod og kraft fra Jesus og uden at 
skamme sig forkynde Guds kald som livsstil? Vil kirken opretholde sit klare, kontrakulturelle 
vidnesbyrd til en verden, der synes at gå målrettet mod sin egen undergang?

Vi er overbevist om, at trofasthed i denne generation betyder, at vi igen fremholder verdens 
sande virkelighed og vores rolle i den - især som mand og kvinde. De bibelske skrifter lærer 
at der kun er én Gud, som alene er Skaber og Herre over alle. Ham alene skylder hvert eneste 
menneske helhjertet tak, lovprisning og troskab. Det er ikke bare vejen til at give Gud ære, men 
også til at kende os selv sandt som mennesker. At glemme vores Skaber er at glemme, hvem 
vi er, for han skabte os, for at vi skal tilhøre ham selv. Vi kan ikke kende os selv virkelig uden 
virkelig at vide af ham, der skabte os. Vi skabte ikke os selv. Vi er ikke vores egne. Vores sande 
identitet, som mænd og kvinder, gives af Gud Det er ikke blot tåbeligt, men håbløst at forsøge at 
skabe os selv til at være noget, som Gud ikke skabte os til at være.

 Vi tror, at Guds design for hans skabning og hans vej til frelse tjener til at bringe ham den 
største herlighed og ære og bringe os det største gode. Guds gode plan giver os den største 
frihed. Jesus sagde, at han kom for at vi må have liv i overflod. Han er for os og ikke mod os. 
Derfor, i håb om at tjene Kristi kirke og vidne offentligt om Guds gode formål med den men-
neskelige seksualitet, som den er vist os i den Hellige Skrift, vil vi fremsætte følgende udsagn og 
anvisninger:
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Artikel 1
VI BEKRÆFTER, at Gud har udformet ægteskabet til at være en seksuel, nyskabende og 

livslang pagts-relation og forening mellem en mand og en kvinde, som mand og hustru, der er 
beregnet til at udtrykke kærlighedspagten mellem Kristus og hans brud kirken.

VI BENÆGTER at Gud har designet ægteskabet til at være et homoseksuelt, polygamt eller 
poly-amorøst forhold. Vi benægter også, at ægteskabet er en simpel menneskelig kontrakt sna-
rere end en pagt indgået for Gud.

Artikel 2
VI BEKRÆFTER, at Guds åbenbarede vilje for alle mennesker er at leve kysk og i seksuel 

afholdenhed uden for ægteskab og i troskab inden for ægteskabet.
VI BENÆGTER, at nogen form for følelse, ønske eller forpligtelse nogensinde berettiger 

samleje før eller udenfor ægteskab. De retfærdiggør heller ikke nogen form for seksuel umoral.

Artikel 3
VI BEKRÆFTER, at Gud skabte Adam og Eva, de første mennesker, i sit eget billede som 

personer, der er lige for Gud og forskellige som mand og kvinde.
VI BENÆGTER at de af Gud givne ordnede forskelle mellem mand og kvinde gør dem ulige 

i værdighed eller værd.

Artikel 4
VI BEKRÆFTER, at de af Gud givne ordnede forskelle mellem mand og kvinde afspejler 

Guds originale skabelsesdesign og er beregnet til menneskets gode og livsbekræftende udfoldel-
se. 

VI BENÆGTER at disse forskelle er et resultat af syndefaldet eller at de er en fejltagelse, der 
skal overvindes.

Artikel 5
VI BEKRÆFTER, at forskellene mellem mandlige og kvindelige reproduktive organer er en 

integreret del af Guds design til selverkendelse af identitet som mand eller kvinde.
VI BENÆGTER, at fysiske anomalier eller psykiske tilstande ophæver den gudsbestemte 

sammenhæng mellem biologisk køn og identiteten som mand eller kvinde.

Artikel 6
VI BEKRÆFTER, at de, der er født med en fysisk lidelse i udvikling af seksuelle organer, er 

skabt i Guds billede og har værdighed og er værdige som alle andre billedbærere. De er aner-
kendt af vor Herre Jesus, når han siger: »Hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun 
de, der får det givet. Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der 
er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv 
uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!« (Matt 19, 11-12). Som alle an-
dre er de velkommen som trofaste tilhængere af Jesus Kristus og bør omfavne deres biologiske 
køn i det omfang det kan være kendt.

VI BENÆGTER at tvetydige følelser i forhold til en persons biologiske køn gør pågældende 
ude af stand til at leve et frugtbart liv i tro og lydighed mod Kristus.
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Artikel 7
VI BEKRÆFTER, at selvopfattelse og identitet som mand eller kvinde bør defineres af Guds 

hellige formål i skabelse og genløsning som den er åbenbaret i Skriften.
VI BENÆGTER at godtage at homoseksuel eller transkønnet selvopfattelse og identitet er i 

overensstemmelse med Guds hellige formål i skabelse og genløsning.

Artikel 8
VI BEKRÆFTER, at personer, der oplever seksuel tiltrækning mod det samme køn kan leve 

et rigt og frugtbart liv velbehageligt for Gud gennem tro på Jesus Kristus, da de ligesom alle 
kristne, lever i tilregnet renhed og retfærdighed her i livet.

VI BENÆGTER at seksuel tiltrækning mod det samme køn er en del af Guds naturlige god-
hed og oprindelige skaberværk, eller at den sætter en person uden for evangeliets håb.

Artikel 9
VI BEKRÆFTER, at synd forvrænger det seksuelle begær ved at lede væk fra ægteskabet som 

lovmæssighed og hen mod seksuel umoral. Det er en forvrængning, der omfatter både hetero-
seksuel og homoseksuel umoral.

VI BENÆGTER, at en vedvarende trang af lyst til seksuel umoral retfærdiggør seksuelt umo-
ralsk adfærd.

Artikel 10
VI BEKRÆFTER, at det er syndigt at anerkende homoseksuel umoral eller transkønnet 

adfærd som kristent og at en sådan anerkendelse er en væsentlig afvigelse fra kristen bekendelse 
og vidnesbyrd.

VI BENÆGTER at anerkendelse af homoseksuel umoral eller transkønnet adfærd blot er et 
spørgsmål, som bekendende kristne skulle kunne være enige eller uenige om.

Artikel 11
VI BEKRÆFTER vores pligt til altid at tale sandheden tro i kærlighed, herunder når vi taler 

med eller om hinanden som mand eller kvinde.
VI BENÆGTER enhver forpligtelse til at tale på sådanne måder, som vanærer Guds design af 

hans billedbærere som mand og kvinde.

Artikel 12
VI BEKRÆFTER, at Guds nåde i Kristus giver både barmhjertig tilgivelse og livsforandrende 

kraft, og at denne tilgivelse og kraft gør det muligt for en Jesu discipel at døde de syndige lyster 
og fristelser og at leve på en måde, som er værdig for Herren.

VI BENÆGTER at Guds nåde i Kristus er utilstrækkelig til at tilgive alle seksuelle synder og 
give kraft til hellighed for enhver troende, der føler sig trukket i seksuel synd.
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Artikel 13
VI BEKRÆFTER, at Guds nåde i Kristus gør det muligt for syndere at forlade transkønnede 

selvforestillinger og ved Guds nåde at acceptere den Gud givne sammenhæng mellem ens biolo-
giske køn og ens selvbevidsthed som mand eller kvinde.

VI BENÆGTER at Guds nåde i Kristus giver rum til at forsvare selvforestillinger, der er i 
modstrid med Guds åbenbarede vilje.

Artikel 14
VI BEKRÆFTER, at Kristus Jesus er kommet ind i verden for at frelse syndere og at det kun 

er gennem Kristi død og opstandelse at tilgivelse af synder og evigt liv er til rådighed for hver 
den, der omvender sig fra synden og alene stoler på Jesus Kristus som Frelser, Herre og højeste 
skat.

VI BENÆGTER at Herrens arm er for kort til at frelse, eller at nogen synder er uden for hans 
rækkevidde.

Oversigt over relevante bibelhenvisninger. 
1 Mos. 1,26–28; 1 Mos. 2,15-25; 1 Mos. 3,1-24; 2 Mos. 20:14; 2 Mos. 20,17; 3 Mos. 18,22; 3 

Mos. 20,13;  5 Mos. 5,18; 5 Mos. 5,21; 5 Mos. 22,5; Dom. 19,22; 2 Sam. 11,1-12:15; Job 31,1; Sal-
me 51,1-19; Ordspr. 5,1-23; Ordspr. 6,20-35; Ordspr. 7,1-27; Es. 59,1; Mal. 2,14; Matt. 5,27–30; 
Matt. 19,4-6; Matt. 19,8-9; Matt. 19,12; ApG. 15,20, 29; Rom. 1,26–27; Rom. 1,32; 1 Kor. 6,9–11; 
1 Kor. 6,18-20; 1 Kor. 7,1-7; 2 Kor. 5,17; Gal. 5,24; Ef. 4,15; Ef. 4,20–24; Ef. 5,31–32; Kol. 3,5; 1 
Tess. 4,3-8; 1 Tim. 1,9–10; 1 Tim. 1,15; 2 Tim. 2,22; Titus 2,11-12; Heb. 13,4; Jak. 1,14–15; 1 Pet. 
2,11; Judas 7; 

*Bibelhenvisningernes tekst er ikke en del af det oprindelige dokument, men er efterfølgende 
blevet tilføjet som reference.
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